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O segundo informativo de 2020 apresenta-se de uma forma diferente dos 
anteriores, com a adaptação do trabalho ao isolamento social devido a COVID-19. 

Foi um período de aprendizado, de novos formatos de trabalho e de grande 
empenho em informar, auxiliar e pensar junto com toda a rede o Turismo e as 
ações durante e pós pandemia.

Destaca o trabalho contínuo de consultoria aos municípios, de trabalhos 
administrativos, planejamento, divulgação e apoio aos Associados, porém sem 
muitos registros fotográficos pois em quase sua totalidade os trabalhos foram 
realizados em home office, de forma virtual.

www.facebook.com/circutodasgrutas @circuitodasgrutasmg @diretoriaactg



MARÇO 2020

15 DE MARÇO
Reunião em Cordisburgo para acompanhar a 
continuidade do "Projeto de Desenvolvimento Econômico 
Local - Módulo Artesanato." 

Parceiros: SICOOB, Prefeitura e SEBRAE - prazos adiados 
devido à dinâmica do projeto: inicia-se com um 
questionário com a cadeia produtiva com uma mostra de 
30 representantes do setor público e privado. 
CORDISBURGO - OFICINA DO FUTURO: Município constrói 
sua visão de futuro sobre o que a população espera. 
Paralelamente - SEBRAE fez o levantamento do modelo de 
gestão dos comércios do municípios para propor um 
amparo financeiro e de gestão para os empresários da 
cidade. 
STATUS: Paralisado devido à Pandemia CORONAVIRUS



05 DE MARÇO – REUNIÃO SETUR

PAUTA: Reunião SECULT para explicar a demanda de apoio à realização do 
evento de Apoio e Mobilização para Convergência de atuação das 
Secretarias de Cultura, Esporte e Turismo dos municípios do Circuito

RESULTADO: Reunião realizada com técnicos da SETUR Márcio Ribeiro e 
Nilton (atual gerente na ocasião) que solicitaram alguns levantamentos 
para que com base neles para que desse continuidade a essa demanda.

A Diretoria do Circuito das Grutas irá levantar o calendário de eventos em 
2019, público alvo, se atingiu a expectativa  e o calendário de eventos de 
2020. 

Proposta de se reunir individualmente com cada Secretaria (Cultura, 
Esporte, Meio Ambiente) para explicar a intenção da convergência, desde 
que todas as ações estejam ligadas a ações de Turismo.

STATUS: Projeto paralisado devido à Pandemia Coronavirus

MARÇO 2020



MARÇO 2020

 Envio do balanço 2019 aos municípios

 Envio de documentos para assinatura do Termo com o município de LS

 Reunião de Gestão

 Organização e planejamento do seminário Educa Circuito

 Retorno de e-mails para a Secult

 Atualização de documentos no CAGEC

 Lançamento do vídeo de posicionamento institucional do Circuito das Grutas

em relação ao isolamento social

OUTRAS AÇÕES



ABRIL 2020

ABRIL foi um mês de adaptações quando efetivamente 
adequamos nossa forma de trabalho ao cenário de isolamento 
social devido à pandemia Covid-19.

As reuniões foram virtuais e iniciamos uma campanha de 
promoção do Circuito das Grutas mas reforçando a necessidade 
das pessoas não visitarem os destinos neste período.

Como apoio à divulgação dos municípios e seguindo a importância 
da informação regional, passamos a enviar semanalmente o 
Boletim Oficial da Covid-19 do cenário da região.

Criamos também, como ação para pós pandemia, o Blog 
Circuitando por aí, que aborda destinos, culinária e cultura do 
Circuito das Grutas com matérias a cada dois dias.
www.circuitandoporai.blogspot.com

http://www.circuitandoporai.blogspot.com/


ABRIL 2020

01/04 - Reunião de Diretoria referente ao mês de março de 2020
01/04 - Reunião Comitê de crise Sete Lagoas - novas determinações do Covid 19
01/04 – Reunião Fecitur
01/04 – Reunião comitê Sete Lagoas para análise  da reabertura do comercio em Sete Lagoas
02/04 - Reunião COMTUR Sete Lagoas
06/04  - Reunião Fecitur
08/04 - Reunião Comitê de crise Sete Lagoas
13/04 – Reunião Fecitur
15/04 – Reunião Secult - Certificação
16/04 - Reunião Secult - Certificação
20/04 - Reunião Fecitur - Certificação
27/04 – Reunião Fecitur
27/04 - Reunião de Diretoria  referente ao mês de abril 2020



ABRIL 2020

Na reunião da Secult, com a participação de Presidentes e Gestores, foi apresentada e discutida a Resolução 16.2020 
que estabelece os procedimentos necessários para que os Circuitos Turísticos sejam reconhecidos como executores, 
interlocutores e articuladores da descentralização e da regionalização do Turismo do Estado, conforme definido no 
Decreto nº 47.687 de 26 de julho de 2019.

Durante as reuniões no Comitê de Crise de Sete Lagoas, discutiu-se a importância e relevância das ações tomadas 
pelo município em relação ao enfrentamento a COVID – 19 posto que Sete Lagoas é a cidade Polo dos municípios 
pertencentes à AMAV  dá assistência de saúde a todos os municípios, incluindo os associados ao Circuito das Grutas.

Nas reuniões da FECITUR foram discutidos assuntos relevantes como para a Certificação do Circuito.
Muito se discutiu sobre as ações pós pandemia a serem tomadas: será elaborado um plano de ação no qual parceiras 
com o Sebrae, Seja, Amam e CNM serão pleiteadas para qualificação e seminários virtuais. 



ABRIL 2020 Comunicação



ACESSE NOSSAS REDES

www.facebook.com/circutodasgrutas

@diretoriaactg

@circuitodasgrutasmg

www.circuitodasgrutas.com.br

www.circuitandoporai.blogspot.com


